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Capitolul 1  
 

 
 
1. Pavlos [Pau/loj], Apostol al lui Hristos Iisus 

[Cristou/ VIhsou/], prin voia lui Dumnezeu, Sfinților 
care sunt [în Efesos] și credincioșilor în Hristos 
Iisus, 

2. har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl 
nostru [Patro.j h̀mw/n], și [de la] Domnul Iisus 
Hristos! 

3. Binecuvântat [este] Dumnezeu și Tatăl 
Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care ne-a 
binecuvântat pe noi în toată binecuvântarea 
duhovnicească [evn pa,sh| euvlogi,a| pneumatikh/|], în cele 
cerești [evn toi/j evpourani,oij], în Hristos!    

4. După cum ne-a ales pe noi în El1 [mai] 
înainte de întemeierea lumii [pro. katabolh/j 
ko,smou], [pentru] a fi noi Sfinți [Ἁgi,ouj] și fără 

prihane [kai. avmw,mouj]2 înaintea Lui, în iubire.  
5. [Și mai] înainte ne-a rânduit pe noi 

[proori,saj h̀ma/j] întru înfiere [eivj ui`oqesi,an], prin 
Iisus Hristos, întru El3, după bunăvoirea voii Lui 
[kata. th.n euvdoki,an tou/ qelh,matoj Auvtou/], 

6. întru lauda slavei harului Lui [eivj e;painon 
do,xhj th/j ca,ritoj Auvtou/], pe care ni l-a dăruit4 nouă  
în Cel iubit5.   

7. În Care6, prin sângele Lui, noi avem răs- 
cumpărarea [th.n avpolu,trwsin], iertarea fărădelegi- 

                                                 
1 În Fiul.  
2 În Biblia de la 1688 e la singular: „fără prihană”. În VUL e la 

plural: inmaculati.  
3 Întru Tatăl.  
4 Se referă la harul dumnezeiesc.  
5 În persoana lui Hristos.  
6 În Hristos.  
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lor [th.n a;fesin tw/n paraptwma,twn], după bogăția 
harului Lui,   

8. care a prisosit întru noi7, în toată 
înțelepciunea și înțelegerea8.    

9. [Și] ne-a făcut nouă cunoscută taina voii 
Lui [to. musth,rion tou/ qelh,matoj Auvtou/], după 

bunăvoirea Lui, pe care o pusese mai înainte în El 
[h]n proe,qeto evn Auvtw/|], 

10. întru iconomia plinirii vremurilor [eivj 
oivkonomi,an tou/ plhrw,matoj tw/n kairw/n], [pentru] a 

fi adunate toate în Hristos [avnakefalaiw,sasqai ta. 
pa,nta evn tw/| Cristw/|], în El, cele din ceruri și cele 
de pe pământ.   

11. În Care9 am primit și moșteniri 
[evklhrw,qhmen], [mai] înainte [fiind] rânduiți 

[proorisqe,ntej], după punerea-înainte [kata. pro,qe- 
sin] a Celui ce toate le lucrează după sfatul voii 
Lui.  

12. Întru a fi noi întru lauda slavei Lui, [noi], 
cei care am nădăjduit mai înainte în Hristos [tou.j 
prohlpiko,taj evn tw/| Cristw/].  

13. În Care10 și voi auzind cuvântul adevărului 
[to.n lo,gon th/j avlhqei,aj], Evanghelia mântuirii 

voastre [to. Euvagge,lion th/j swthri,aj ùmw/n], în Care 
și crezând, ați fost pecetluiți cu Duhul cel Sfânt al 
făgăduinței [evsfragi,sqhte tw/| Pneu,mati th/j evpagge- 
li,aj tw/| Ἁgi,w|]11.  

14. Care12 este arvuna moștenirii noastre 
[avrrabw.n th/j klhronomi,aj h̀mw/n], întru răscum- 
                                                 

7 Harul dumnezeiesc e cel care a prisosit și prisosește întru 
noi, pentru că e dăruit din belșug de către El.  

8 Voii lui Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu e cel 
care ne luminează spre a face voia lui Dumnezeu.  

9 În Hristos.  
10 Hristos.  
11 În Taina Sfintei Mirungeri.  
12 Harul Duhului Sfânt.  
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părarea dobândirii [avpolu,trwsin th/j peripoih,sewj]13, 
întru lauda slavei Lui.  

15. Pentru aceea, auzind și eu de credința 
[cea] de la voi în Domnul Iisus [th.n kaqV ùma/j 
pi,stin evn tw/| Kuri,w| VIhsou] și de dragostea cea întru 
toți Sfinții [th.n avga,phn th.n eivj pa,ntaj tou.j Ἁgi,ouj],  

16. nu încetez a mulțumi pentru voi, 
pomenire făcând în rugăciunile mele [mnei,an 
poiou,menoj evpi. tw/n proseucw/n mou],   

17. ca Dumnezeul14 Domnului nostru Iisus 
Hristos, Tatăl slavei [ò Path.r th/j do,xhj], să vă dea 
vouă duhul înțelepciunii și al descoperirii în 
cunoașterea Lui,  

18. luminați fiind ochii inimii [tou.j ovfqalmou.j 
th/j kardi,aj][voastre], întru a cunoaște voi care este 
nădejdea chemării Lui [h̀ evlpi.j th/j klh,sewj Auvtou/], 
care [este] bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți [o` 
plou/toj th/j do,xhj th/j klhronomi,aj Auvtou/ evn toi/j 
Ἁgi,oij] 

19. și cât de covârșitoare [este] măreția puterii 
Lui întru noi, cei care credem, după lucrarea 
puterii tăriei Lui [kata. th.n evne,rgeian tou/ kra,touj 
th/j ivscu,oj Auvtou/]. 

20. Care15 a lucrat în Hristos, sculându-L pe El 
din morți, și așezându-L în dreapta Lui [kaqi,saj evn 
dexia/| Auvtou/], în cele cerești, 

21. mai presus de toată începătoria și 
stăpânirea și puterea și domnia [avrch/j kai. evxousi,aj 

                                                 
13 În Biblia de la 1688: „spre mântuirea ocrotirei”. În Biblia de 

la Blaj din 1795: „spre răscumpărarea câștigului”. În ed. BOR 1914: 
„spre răscumpărarea câștigului”. În ed. BOR 1988: „spre răscum- 
părarea celor dobândiți”.  

Însă în VUL găsim: „in redemptionem adquisitionis [în răs- 
cumpărarea dobândirii]”. În KJV: „the redemption of the purchased 
possession [răscumpărarea posesiunii cumpărate]”.  

14 Dumnezeu Tatăl.  
15 Tot despre Dumnezeu Tatăl e vorba.  
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kai. duna,mewj kai. kurio,thtoj] și de tot numele 
[care] se numește, nu numai în veacul acesta dar și   
în cel viitor.   

22. Și [Tatăl pe] toate le-a supus sub 
picioarele Lui16 și Lui I-a dat [să fie] cap Bisericii 
mai presus de toate [Auvto.n e;dwken kefalh.n ùpe.r 
pa,nta th/| Ἐkklhsi,a|]. 

23. [Biserică] care este trupul Lui [to. sw/ma 
Auvtou/], plinirea Celui [ce] toate în toți le împlinește 
[to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin plhroume,nou]17.  

 
  

                                                 
16 Ale Fiului.  
17 O primă definiție a Bisericii. Căci ea este trupul lui Hristos 

în care oamenii se împlinesc/ se desăvârșesc în harul Treimii.   
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Capitolul 2  
 

 
1. Și pe voi, fiind morți [nekrou.j][prin] 

fărădelegile și păcatele voastre,  
2. în care mai înainte ați umblat după veacul 

lumii acesteia [kata. to.n aivw/na tou/ ko,smou tou,tou], 
după stăpânitorul18 stăpânirii văzduhului [kata. to.n 
a;rconta th/j evxousi,aj tou/ ave,roj], a duhului celui 
[care] acum lucrează în fiii neascultării19 [tou/ 
pneu,matoj tou/ nu/n evnergou/ntoj evn toi/j ui`oi/j th/j 
avpeiqei,aj], 

3. în care și noi toți am trăit mai înainte, în 
poftele trupului nostru [evpiqumi,aij th/j sarko.j 
h̀mw/n], făcând voile trupului și ale cugetelor 

[noastre], și eram fii [din] fire ai urgiei ca și 
ceilalți20 [kai. h;meqa te,kna fu,sei ovrgh/j w`j kai. oi` 
loipoi]. 

4. Dar Dumnezeu bogat fiind în milă 
[plou,sioj w'n evn evle,ei], prin multa Lui iubire [cu] 
care ne-a iubit pe noi, 

5. și fiind noi morți [prin] fărădelegile 
[noastre], ne-a făcut vii împreună cu Hristos 
[sunezwopoi,hsen tw/| Cristw/|]21,– [prin] har sunteți 
mântuiți [ca,riti, evste sesw|sme,noi]22! –      
                                                 

18 Satana.  
19 În cei care nu acceptă viața Bisericii.  
20 Oameni care acum sunt păgâni. Sunt în afara Bisericii.  
21 Prin Botez. Căci așa cum Hristos a înviat din morți, tot la 

fel și noi, prin Botez, dimpreună cu El, am înviat din moartea 

păcatului.  
22 Pentru că harul Dumnezeiescului Botez e darul lui 

Dumnezeu prin care noi ne-am mântuit. Și noi prin el am devenit 

creștini. Însă primirea harului la Botez e începutul mântuirii noastre 
și nu sfârșitul ei, așa după cum vor să spună unele teologii 
eterodoxe! Începând de la Botez noi ne lucrăm mântuirea zi de zi, 

pentru că trebuie să rămânem în harul lui Dumnezeu primit la 
Botez și să împlinim voia lui Dumnezeu prin toată fapta cea bună.  
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6. Și împreună cu El ne-am sculat și împreună 
cu El ne-a așezat în cele cerești [kai. sunh,geiren kai. 
suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij], în Hristos Iisus23,  

7. ca să arate în veacurile cele viitoare 
covârșitoarea bogăție a harului Lui, în bunătatea 
[revărsată] asupra voastră în Hristos Iisus.  

8. Căci [prin] har sunteți mântuiți, prin 
credință! Și aceasta nu [este] de la voi [ci] al lui 
Dumnezeu [este] darul24!  

9. Nu din fapte25, ca să nu se laude cineva. 
10. Căci suntem facerea Lui, zidiți în Hristos 

Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a 
pregătit de mai înainte [oi-j prohtoi,masen ò Qeo.j], 
ca în ele să umblăm.  

11. De aceea, amintiți-vă că, mai înainte, voi 
[erați] păgâni în trup [ta. e;qnh evn sarki,], numiți 
necircumcizie/ netăiere-împrejur [avkrobusti,a] de 
către [cei] numiți circumcizie/ tăiere-împrejur [pe- 
ritomh/j], făcută de mână în trup.  

12. Căci erați în vremea aceea în afară de 
Hristos [cwri.j Cristou/], înstrăinați de cetățenia lui 
Israil [avphllotriwme,noi th/j politei,aj tou/ VIsrah.l] și 
străini de făgăduințele făgăduinței [xe,noi tw/n 
diaqhkw/n th/j evpaggeli,aj]26, nădejde neavând și 
[erați] fără Dumnezeu în lume [a;qeoi evn tw/| ko,smw|]. 

                                                 
23 Prin umanitatea lui Hristos care a șezut pe tronul 

Dumnezeirii.  
24 Ne mântuim prin credință, ca oameni ai credinței și 

credința nu e de la noi. Ci sunt daruri ale lui Dumnezeu și harul și 
credința și viața ortodoxă. Pentru că credința Bisericii și viața ei 

sunt de la Dumnezeu și ne fac pe noi oameni duhovnicești, oameni 
cerești din oameni pământești, plini de patimi.  

25 Nu ați fost primiți la Botez pentru că aveați fapte bune 
enorme, pentru că ați fi fost Sfinți ci, în ciuda faptului că erați 
păcătoși notorii, ați primit harul lui Dumnezeu în mod gratuit, ca 
dar al Lui pentru mântuirea voastră.  

26 Deși în Vechiul Testament, Biblia de la 1688 a tradus pe 

diaqh,kh, în mod constant, prin făgăduință, de această dată oferă, în 
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13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care mai 
înainte erați departe [makra.n][de Dumnezeu], v-ați 
făcut aproape [evggu.j] [de El] în sângele lui 
Hristos27.  

14. Căci El este pacea noastră [Auvto.j ga,r evstin 
h̀ eivrh,nh h̀mw/n], Cel care a făcut [din] amândouă28 
una și peretele de mijloc al despărțiturii l-a 
pierdut/ l-a nimicit [kai. to. meso,toicon tou/ fragmou/ 
lu,saj], [adică] vrăjmășia29 [e;cqran] în trupul Lui,    

15. desființând legea poruncilor în hotărârile 
[ei] [to.n no,mon tw/n evntolw/n evn do,gmasin katar- 
gh,saj], ca pe cei doi să-i zidească în El într-un 

singur om nou făcând pacea [eivj e[na kaino.n 
a;nqrwpon poiw/n eivrh,nhn], 

16. și să-i împace pe amândoi într-un trup, 
[cu] Dumnezeu, prin Cruce, omorând vrăjmășia în 
El.  

17. Și [El]30, venind, a binevestit pacea vouă, 
celor de departe și pacea [vouă], celor de aproape.  

18. Căci prin El avem apropierea [th.n 
prosagwgh.n] amândoi31, într-un Duh, către Tatăl [evn 
e`ni. Pneu,mati pro.j to.n Pate,ra]32.  

                                                                                                                        
mod mirabil, o astfel de traducere: „striini [străini] de legăturile 
făgăduinței”. Echivalând adică pe tw/n diaqhkw/n cu legături. În ed. 

BOR 1988 avem: „străini de așezămintele făgăduinței”. Pentru că în 
VUL regăsim această expresie: „hospites testamentorum promi- 
ssionis [străini de testamentele făgăduinței]”. La fel și în TOB: 
„étrangers aux alliances de la promesse [străini de legămintele 
făgăduinței]”.  

27 Ne-am apropiat cu toții de Dumnezeu prin moartea Lui pe 
Cruce pentru noi.  

28 Părțile ființei noastre, din sufletul și din trupul nostru El 
le-a făcut una, o unitate duhovnicească.  

29 Vrăjmășia dintre noi și Dumnezeu.  
30 Hristos.  
31 Cu sensul: „și unii și alții”, cum găsim în ed. BOR 1988. 

Adică: și cei de departe (păgânii) și cei de aproape (creștinii).  
32 Prin Hristos, în Duhului Sfânt, ne apropiem de Tatăl. 

Apropierea noastră de Dumnezeu e trinitară.   
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19. Așadar, nu mai sunteți străini33 și pribegi 
[pa,roikoi], ci sunteți împreună-cetățeni ai Sfinților 
[sumpoli/tai tw/n Ἁgi,wn] și casnici ai lui Dumnezeu 
[oivkei/oi tou/ Qeou/],  

20. zidiți pe temelia Apostolilor și a Profeților 
[evpoikodomhqe,ntej evpi. tw/| qemeli,w| tw/n Ἀposto,lwn kai. 
Profhtw/n], fiind în capul unghiului Însuși Hristos 
Iisus [o;ntoj avkrogwniai,ou Auvtou/ Cristou/ VIhsou/]. 

21. În Care34 toată zidirea, împreună-
alcătuindu-se, crește întru templu sfânt [eivj nao.n 
a[gion], în Hristos,   

22. în Care35 și voi sunteți împreună-zidiți 
întru locaș al lui Dumnezeu36, în Duhul.  

 
 

  

                                                 
33 Voi, oamenii Bisericii, nu mai sunteți străini.  
34 Hristos.  
35 Tot despre Domnul e vorba.  
36 Tatăl.  
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Capitolul 3  
 
 
1. Pentru aceea, eu, Pavlos, întemnițatul [o` 

de,smioj] lui Hristos [Iisus] pentru voi, neamurile, 
2. dacă, într-adevăr, ați auzit iconomia 

harului [th.n oivkonomi,an th/j ca,ritoj] lui Dumnezeu 
dată mie întru voi,  

3. [că] după revelație/ descoperire [avpoka,- 
luyin] mi s-a făcut mie cunoscută taina, după cum 

am scris mai înainte pe scurt,  
4. către care [venind] puteți citi, [pentru] a 

cunoaște înțelegerea mea [th.n su,nesi,n mou] în taina 
lui Hristos.   

5. Care37, la alte neamuri, nu s-a făcut 
cunoscută fiilor oamenilor ca acum, [când] s-a 
descoperit Sfinților Lui Apostoli și Profeți în 
Duhul.  

6. [Și anume]: că neamurile sunt împreună-
moștenitoare [sugklhrono,ma] și [sunt] ale aceluiași 
trup [su,sswma]38 și împreună-părtașe [summe,toca] 
făgăduinței în Hristos Iisus, prin Evanghelie. 

7. Căreia39 m-am făcut slujitor [dia,konoj], 
după darul harului lui Dumnezeu [kata. th.n dwrea.n 
th/j ca,ritoj tou/ Qeou/] dat mie, după lucrarea puterii 
Lui.  

8. Mie, celui mai mic [dintre] toți Sfinții, s-a 
dat harul acesta, [adică acela de] a binevesti 
neamurilor nepătrunsa bogăție a lui Hristos [to. 
avnexicni,aston plou/toj tou/ Cristou/] 

9. și [de] a lumina [pe toți], care [este] 
iconomia tainei celei ascunse din veci [h̀ oivkonomi,a 

                                                 
37 Taina lui Hristos, iconomia Lui pentru noi.  
38 Pot să facă parte și ele din Biserică.  
39 Sfintei Evanghelii.  
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tou/ musthri,ou tou/ avpokekrumme,nou avpo. tw/n aivw,nwn] 
în Dumnezeu, Cel care a zidit toate [prin Iisus 
Hristos [dia. VIhsou/ Cristou/]40].   

10. Ca să se facă cunoscute acum începătoriile 
și stăpânirile, în cele cerești, prin Biserică, [adică] 
înțelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu 
[h̀ polupoi,kiloj sofi,a tou/ Qeou/],  

11. după sfatul [pro,qesin][din] veci pe care l-a 
făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru.  

12. În Care41 avem îndrăzneală [th.n parrhsi,an] 

și apropiere în încredere [prosagwgh.n evn pepoiqh,- 
sei], prin credința Lui. 

13. De aceea, vă cer a nu vă pierde inima [mh. 
evgkakei/n]42 în necazurile mele pentru voi, [căci] 
aceasta43 este slava voastră.    

14. Pentru aceasta îmi plec genunchii mei 
către Tatăl [Domnului nostru Iisus Hristos [tou/ 
Kuri,ou h̀mw/n VIhsou/ Cristou/44],  

                                                 
40 Sintagma dia. VIhsou/ Cristou/ apare în GOC și nu există în 

GNT. O regăsim și în Biblia de la 1688: „pren [prin] Iisus Hristos” 
dar și în ed. BOR 1988. O regăsim și în MGK dar nu există în VUL. 
Există însă în KJV: „by Jesus Christ”. Nu există în MAC, NAB, NJB, 
R60, TNV, WYC, HBR dar există în SEV: „por Jesús, el Cristo”, în 
MKJ: „by Jesus Christ”, în CVB: „thorow Iesus Christ”, în BRP: „de 
Jesus Cristo”.  

41 Hristos.  
42 În VUL: „ne deficiatis [să nu vă clătinați], în KJV: „ye faint 

not [să nu leșinați/ slăbiți]”, în Biblia de la 1688: „să nu tânjiți”, în 
ed. BOR 1988: „să nu vă pierdeți cumpătul”, în LSG: „de ne pas 
perdre courage [să nu vă pierdeți curajul]”, în MNT: „nicht zu 
verzagen [să nu vă pierdeți inima]”, în K 21: „ye faint not”.  

43 Suferința mea pentru Evanghelie e slava, e lauda, e bucuria 

voastră.  
44 Fragment care nu există în GNT și pe care l-am preluat din 

GOC. El există în Biblia de la 1688 și în ed. BOR 1988. Există însă și 

în VUL: „Domini nostri Iesu Christi”. Regăsim fragmentul și în RPN 
[Noul Testament paisian de la 1818], în RST: „Господа нашего 
Иисуса Христа”, în R60: „de nuestro Señor Jesucristo”, în SEV: 

„nuestro Jesús, el Cristo”, în WEB: „our Lord Jesus Christ” dar nu și 
în TOB, NWT, NLT, NCB.  
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15. din Care [este numit] tot neamul în ceruri 
și pe pământ, 

16. ca să vă dea vouă, după bogăția slavei Lui, 
putere a vă întări, prin Duhul Lui, întru omul 
dinăuntru [eivj to.n e;sw a;nqrwpon].   

17. Să locuiască [katoikh/sai] Hristos, prin 

credință, în inimile voastre, în iubire înrădăcinați 
și întemeiați [evn avga,ph| evrrizwme,noi kai. teqemeliw- 
me,noi], 

18. ca să puteți cuprinde, [împreună] cu toți 
Sfinții, care [este] lățimea și lungimea și înălțimea 
și adâncimea45.  

19. Și să cunoașteți covârșitoarea cunoaștere a 
iubirii lui Hristos, ca să vă pliniți în toată plinirea 
lui Dumnezeu [i[na plhrwqh/te eivj pa/n to. plh,rwma 
tou/ Qeou/].  

20. Iar Celui ce poate, mai presus de toate, să 
facă infinit mai mult [ùperekperissou/] [decât cele] 
pe care le cerem sau le înțelegem [noi], după 
puterea lucrătoare în noi,  

21. a Lui [să-I fie] slava în Biserică și în Hristos 
Iisus întru toate neamurile veacului vecilor, amin! 

 
  

                                                 
45 Vieții duhovnicești, care e o crucificare continuă ce ne 

umple de slavă și de bucurie dumnezeiești.  
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Capitolul 4 
 

 
1. Astfel, vă rog eu, întemnițatul în Domnul46, 

să umblați cu vrednicie [avxi,wj peripath/sai], [după] 
chemarea [cu] care ați fost chemați,    

2. cu toată smerenia minții [tapeinofrosu,nhj] 
și blândețea, cu îndelungă-răbdare, îndurându-vă/ 
răbdându-vă47 unii pe alții în iubire [avneco,menoi 
avllh,lwn evn avga,ph|]!   

3. Sârguiți-vă a păzi unitatea Duhului în 
legătura păcii [th.n e`no,thta tou/ Pneu,matoj evn tw/| 
sunde,smw| th/j eivrh,nhj]!   

4. [Există] un trup48 și un Duh, precum și 
chemați ați fost într-o nădejde a chemării voastre.  

5. [Există] un  Domn, o credință, un Botez [ei-j 
Ku,rioj( mi,a pi,stij( e]n Ba,ptisma].  

6. [Există] un Dumnezeu și Tatăl tuturor, Cel 
peste toate și prin toate și în toți. 

7. Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după 
măsura darului lui Hristos [evdo,qh h̀ ca,rij kata. to. 
me,tron th/j dwrea/j tou/ Cristou/].  

8. Pentru aceea zice: „Suindu-Se întru 
înălțime a robit robime, a dăruit daruri oameni- 
lor”49.  

                                                 
46 Cel care sunt întemnițat pentru El, din cauza propovăduirii 

Lui.  
47 În Biblia de la 1688: „suferind unul pre alalt [celălalt] cu 

dragoste”. În ed. BOR 1988: „îngăduindu-vă unii pe alții în iubire”. 
VUL folosește verbul: „subportante” [suportați-vă], pe când KJV îl 
are pe „forbearing” [răbdându-vă].  

48 Un singur trup al Bisericii.  
49 Citează Ps. 67, 19. Care, în LXX, are următoarea formă: 

„avne,bhj eivj u[yoj hv|cmalw,teusaj aivcmalwsi,an e;labej do,mata evn avnqrw,pw| 
[suindu-Se întru înălțime a robit robime, a dat daruri în om]”. 
Daruri duhovnicești, interioare.  
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9. Iar „S-a suit” ce este, dacă nu și [aceea] că 
S-a coborât întru [părțile] cele mai de jos ale 
pământului?  

10. Acela, Cel ce S-a coborât, este și Cel ce S-a 
suit mai presus de toate cerurile, ca să le umple pe 
toate [i[na plhrw,sh| ta. pa,nta].  

11. Și El50 a dat pe unii Apostoli, și pe alții 
Profeți, și pe alții Evangheliști, și pe alții Păstori și 
Învățători, 

12. spre împăcarea/ refacerea Sfinților [pro.j 
to.n katartismo.n51 tw/n Ἁgi,wn] întru lucrarea slujirii 
[eivj e;rgon diakoni,aj], întru zidirea trupului lui 

Hristos.  
13. Până vom ajunge toți întru unitatea 

credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, 
întru bărbat desăvârșit, întru măsura vârstei 
plinătății lui Hristos [eivj me,tron h̀liki,aj tou/ 
plhrw,matoj tou/ Cristou/].  

14. Ca să nu mai fim prunci [nh,pioi], 
învăluindu-ne și purtându-ne tot vântul învățăturii 
                                                 

50 Hristos Dumnezeu.  
51 În BW7, echivalentele lui katartismo,j sunt equipping 

[echipare] sau training [pregătire/ antrenament] pentru Efes. 4, 12 
pentru că aceasta este raportarea neoprotestantă la acest verset. 
Numai că ele nu au de-a face cu mentalitatea tradițională a Bisericii. 

În Le Grand Bailly (ed. Hachette 2000), p. 1051 avem: 1. 

réduction d’une luxation și 2. réconciliation [împăcare], substan- 
tivul fiind format de la verbul katarti,zw.  

În Greek-English Lexicon (ed. Liddell & Scott 1883), p. 771 
avem: 1. restoration, reconciliation [refacerea, împăcarea], 2. the 
setting of a limb.  

Și bineînțeles că sensul pe care îl putem alege e acela de 

împăcare sau pe cel de refacere. Pentru că ierarhia Bisericii e cea 
care ne împacă cu Dumnezeu pe fiecare în parte și, prin slujirea lor, 
ne refac viața noastră duhovnicească curățindu-ne de păcate.   

În Biblia de la 1688 avem: întemeiarea [întemeierea]. În Biblia 
de la Blaj din 1795: săvârșirea. În ed. BOR 1914: săvârșirea. În ed. 
BOR 1988: desăvârșirea. În ed. BOR 2001: să-i pregătească.  

În VUL: consummationem [împlinirea/ desăvârșirea]. De 
unde, în KJV, avem: the perfecting [desăvârșirea].  
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[panti. avne,mw| th/j didaskali,aj] în viclenia oamenilor 
[evn th/| kubei,a| tw/n avnqrw,pwn], în iscusința către 
uneltirea înșelării [evn panourgi,a| pro.j th.n meqodei,an 
th/j pla,nhj], 

15.  ci adeverindu-ne în iubire [avlhqeu,ontej de. 
evn avga,ph|] să creștem întru El toți, Care este capul, 

Hristos.  
16. Din Care tot trupul bine-alcătuit și bine-

încheiat prin toată legătura de susținere, după 
lucrare, în măsura fiecărei părți, face creșterea 
trupului, întru zidirea lui în dragoste.  

17. Prin urmare, aceasta zic și mărturisesc în 
Domnul: [ca] voi să nu mai umblați după cum și 
neamurile umblă în deșertăciunea minții lor [evn 
mataio,thti tou/ noo.j auvtw/n],  

18. întunecați fiind la minte [evskotwme,noi th/| 
dianoi,a| o;ntej], înstrăinați de viața lui Dumnezeu 
prin necunoașterea existentă în ei [avphllotriwme,noi 
th/j zwh/j tou/ Qeou/ dia. th.n a;gnoian th.n ou=san evn 
auvtoi/j], din cauza împietririi inimii lor [dia. th.n 
pw,rwsin th/j kardi,aj auvtw/n].     

19. Aceștia făcându-se nesimțitori, pe ei înșiși 
s-au dat desfrânării, întru lucrarea a toată necu- 
răția, în lăcomie.   

20. Dar voi nu așa L-ați învățat pe Hristos!  
21. Dacă, într-adevăr, L-ați ascultat și în El ați 

fost învățați, după cum este adevărul în Iisus, 
22. să vă lepădați voi de purtarea de mai 

înainte, de omul cel vechi [to.n palaio.n a;nqrwpon], 
stricat de poftele înșelăciunii [to.n fqeiro,menon kata. 
ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj], 

23. și să vă înnoiți duhul minții voastre, 
24. și să vă îmbrăcați în omul cel nou [to.n 

kaino.n a;nqrwpon], cel zidit după Dumnezeu în 
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dreptate și [în] sfințenia adevărului [to.n kata. qeo.n 
ktisqe,nta evn dikaiosu,nh| kai. òsio,thti th/j avlhqei,aj].   

25. De aceea, lepădați minciuna [avpoqe,menoi to. 
yeu/doj]! Spuneți adevărul fiecare cu aproapele lui 
[lalei/te avlh,qeian e[kastoj meta. tou/ plhsi,on auvtou/]! 
Căci suntem unii altora mădulare [o[ti evsme.n avllh,- 
lwn me,lh].  

26. Mâniați-vă și nu păcătuiți [ovrgi,zesqe kai. 
mh. àmarta,nete]! Soarele să nu apună peste mânia 
voastră [ò h[lioj mh. evpidue,tw evpi. Îtw/|Ð parorgismw/| 
ùmw/n]!  

27. Nici nu dați loc diavolului [mhde. di,dote 
to,pon tw/| diabo,lw|]52!  

28. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai degrabă 
să trudească lucrând [cu] mânile [sale] binele, ca 
să aibă să împartă celui [care] are nevoie!     

29. Tot cuvântul putred [pa/j lo,goj sapro.j] să 

nu iasă din gura voastră! Ci [să vorbiți], dacă [este] 
ceva bun, spre zidirea de trebuință, ca să dea har 
celor care ascultă.   

30. Și să nu întristați [mh. lupei/te] pe Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu, în Care ați fost pecetluiți 
întru ziua răscumpărării [eivj h̀me,ran avpolutrw,sewj]!  

31. Toată amărăciunea și mânia și urgia și 
strigarea și blasfemia să se ridice/ să piară de la voi, 
împreună [cu] toată răutatea [pa/sa pikri,a kai. qumo.j 
kai. ovrgh. kai. kraugh. kai. blasfhmi,a avrqh,tw avfV ùmw/n 
su.n pa,sh| kaki,a|]!  

32. Și să vă faceți unii față de alții buni, 
miloși/ compătimitori [eu;splagcnoi], iertându-vă 
unii pe alții, după cum și Dumnezeu, în Hristos, v-
a iertat vouă.  
  

                                                 
52 În voi și între voi.  
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Capitolul 5 
 

 
1. Prin urmare, faceți-vă imitatorii lui Dum- 

nezeu [mimhtai. tou/ Qeou/] ca fii iubiți [ai Lui]!   
2. Și umblați în iubire, după cum și Hristos 

ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, 
prinos și jertfă lui Dumnezeu întru miros de bună-
mireasmă [prosfora.n kai. qusi,an tw/| Qew/| eivj ovsmh.n 
euvwdi,aj]!   

3. Iar desfrânarea și toată necurăția sau 
lăcomia nici să se numească în voi, după cum se 
cuvine Sfinților!  

4. Și [, la fel,] necuviință și vorbire-prostească 
sau glume-proaste, care nu se cuvin, ci mai 
degrabă mulțumire [euvcaristi,a]53.   

5. Căci aceasta trebuie să cunoașteți: că tot 
curvarul sau necuratul sau lacomul, care este 
idolatru [pa/j po,rnoj h' avka,qartoj h' pleone,kthj( o[ 
evstin eivdwlola,trhj], nu are moștenire în Împărăția 
lui Hristos și a lui Dumnezeu.  

6. Nimeni să nu vă înșele [cu] cuvinte goale 
[kenoi/j lo,goij]! Căci pentru acestea54 vine urgia lui 
Dumnezeu [h̀ ovrgh. tou/ Qeou/] peste fiii neascultării.  

7. Prin urmare, să nu vă faceți părtași 
[summe,tocoi] lor!  

8. Căci mai înainte erați întuneric [sko,toj], dar 
acum [sunteți] lumină în Domnul [fw/j evn Kuri,w|]! 
Ca fii ai luminii să umblați55!  

9. – Căci roada luminii [este] în toată 
bunătatea și dreptatea și adevărul –     
                                                 

53 Adusă lui Dumnezeu.  
54 Pentru cuvintele goale, mincinoase, hulitoare, disprețui- 

toare la adresa lui Dumnezeu.  
55 Adică ca niște oameni duhovnicești, plini fiind de slava lui 

Dumnezeu și de cunoașterea tainelor slavei Lui.  
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10. Încercați ce este bine-plăcut [euva,reston] 
Domnului!  

11. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roade 
ale întunericului, ci, mai degrabă, să le și mustrați!  

12. Căci cele care se fac în ascuns [krufh/|] de 
către ei, rușine [aivscro,n] este și a le zice.  

13. Iar toate cele dezvăluite de lumină se 
arată.  

14. Căci tot ce se arată lumină este. De aceea 
zice: „Scoală-te, cel ce dormi, și înviază din morți 
și te va lumina pe tine Hristos!”.   

15. Prin urmare, luați seama cu grijă [avkribw/j] 
cum umblați, [căci trebuie să umblați] nu ca 
[niște] neînțelepți ci ca [oameni] înțelepți [mh. w`j 
a;sofoi avllV w`j sofoi]!   

16. Răscumpărați vremea, căci zilele rele sunt 
[evxagorazo,menoi to.n kairo,n( o[ti ai` h̀me,rai ponhrai, 
eivsin]!  

17. De aceea, nu fiți fără-minte [a;fronej], ci 
înțelegeți care [este] voia Domnului! 

18. Și nu vă îmbătați cu vin, în care este 
destrăbălare [avswti,a], ci umpleți-vă în Duhul!   

19. Vorbiți între voi [în] psalmi [yalmoi/j] și 
imne [u[mnoij] și cântări duhovnicești [wv|dai/j 
pneumatikai/j], cântând și lăudând Domnului în 
inimile voastre!  

20. Mulțumiți totdeauna pentru toate, în 
numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dum- 
nezeu și Tatălui!   

21. Supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos!  

19



22. Femeilor, [supuneți-vă]56 bărbaților voștri 
ca Domnului [ai` gunai/kej toi/j ivdi,oij avndra,sin w`j tw/| 
Kuri,w|]!   

23. Căci bărbatul este cap femeii, precum și 
Hristos [este] cap Bisericii [o[ti avnh,r evstin kefalh. 
th/j gunaiko.j w`j kai. ò Cristo.j kefalh. th/j Ἐkklh- 
si,aj], [și] Acesta este Mântuitorul trupului [Său]57.   

24. Căci precum Biserica se supune lui 

Hristos, în acest fel și [voi,] femeilor, [supuneți-vă] 
bărbaților în toate!  

25. Bărbaților, iubiți femeile [voastre], pre- 
cum și Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine 
pentru ea! 

26. Ca pe ea să o sfințească, curățind-o [cu] 
baia apei [tw/| loutrw/| tou/ u[datoj]58 în cuvânt, 

27. ca El să o pună alături Sieși [parasth,sh| 
Auvto.j Ἑautw/|], Biserică slăvită, neavând pată 
[spi,lon] sau zbârcitură [r̀uti,da] sau altceva din 
acestea, ci ca să fie sfântă [àgi,a] și fără-prihană 

[a;mwmoj].  
28. În acest fel sunt datori [și] bărbații să-și 

iubească femeile lor: ca pe trupurile lor. [Căci] cel 
care iubește pe femeia sa pe sine se iubește.  

29. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul 
său ci [fiecare] îl hrănește și îl prețuiește [qa,lpei] 
pe el, după cum și Hristos Biserica.  

30. Căci suntem mădulare ale trupului Lui, 
[din carnea Lui și din oasele Lui59] [evk th/j sarko.j 
Auvtou/( kai. evk tw/n ovste,wn Auvtou].    
                                                 

56 Dacă verbul nu apare în GNT dar se presupune că e verbul 
versetului anterior, el apare în VUL: „mulieres viris suis subditae 
sint sicut Domino”.  

57 El este Mântuitorul Bisericii, Biserică care este trupul Său.  
58 Cu Sfântul Botez.  
59 Fragment prezent în GOC dar nu și în GNT. El este prezent 

în VUL (de carne Eius et de ossibus Eius), în Biblia de la 1688, în 
Biblia de la Blaj din 1795, în ed. BOR 1914, în ed. BOR 1988, în ed. 
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31. Pentru aceasta va lăsa omul pe tată [pe 
tatăl său (to.n pate,ra auvtou/)60] și pe mamă și se va 
lipi [proskollhqh,setai] de femeia lui și vor fi cei doi 
într-un trup [kai. e;sontai oi` du,o eivj sa,rka mi,an]. 

32. Taina [to. musth,rion] aceasta mare este! Iar 
eu zic întru Hristos și întru Biserică.  

33. Însă și voi, fiecare în parte, așa să-și 
iubească femeia sa ca pe sine. Iar femeia să se 
teamă [i[na fobh/tai] de bărbat.  

 
  

                                                                                                                        
BOR 2001, în MGK, în KJV (of His flesh, and of His bones), în MKJ, 

în LUO (von Seinem Fleisch und von Seinem Gebein), în CNS [care 
este ed. Cornilescu 1921] (carne din carnea Lui și os din oasele Lui), 
în BYZ, în BRP (da Sua carne, e dos Seus ossos) dar nu și în NAB, 

NEG, NCB, MAC, LBA, LSG, MNT, NAU, NLV, ERV.  
60 Varianta existentă în GOC (ediție ortodoxă).  
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Capitolul 6  
   
 
1. Copiilor, ascultați pe părinții voștri [în 

Domnul (evn Kuri,w|)61]! Căci aceasta este drept.  
2. „Cinstește pe tatăl tău și pe mamă”, care 

este prima poruncă în făgăduință,  
3. „ca bine să-ți fie ție și să fii îndelungat-în-

zile [makrocro,nioj] pe pământ!”.  
4. Și [voi], părinților, nu provocați la mânie 

pe fiii voștri, ci hrăniți-i pe ei în învățătură și [în] 
certarea Domnului!  

5. Robilor, ascultați de stăpânii [voștri] cei 
după trup cu frică și [cu] cutremur, în simplitatea 
inimii [evn àplo,thti th/j kardi,aj] voastre, ca lui 
Hristos!   

6. Nu după lucrarea-văzută, ca să plăceți 
oamenilor [mh. katV ovfqalmodouli,an w`j avnqrwpa,res- 
koi], ci ca robi ai lui Hristos. Faceți voia Domnului 
din suflet!  

7. Slujiți cu bună-voință [metV euvnoi,aj], ca 

Domnului, și nu oamenilor!  
8. Cunoașteți că fiecare, dacă face ceva bun, 

aceasta va primi de la Domnul, fie că [este] rob, fie 
că [este] liber!  

9. Și [voi], stăpânilor, faceți aceleași [lucruri] 
către ei! Lăsați amenințarea, știind că Domnul, 
[Care este] și al lor [cât] și al vostru este în ceruri și 
părtinire [proswpolhmyi,a] nu este la El!   

10. În sfârșit, [frații mei (avdelfoi, mou)62], 

întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui!  

                                                 
61 GNT a pus sintagma între paranteze drepte. Ea există însă 

în GOC, în MGK, în VUL (in Domino), în Biblia de la 1688, în ed. 

BOR 1988, în ed. BOR 2001, în GNV [in the Lord], K21, LND [nel 
Signore], NKJ, NWT, R60 (en el Señor), SEV, TIS, WEV, WYC.  

22



11. Îmbrăcați armura lui Dumnezeu [th.n 
panopli,an tou/ Qeou/] ca să puteți voi sta împotriva 
uneltirilor diavolului [ta.j meqodei,aj tou/ diabo,lou]!  

12. Căci nu este lupta noastră [h̀mi/n h̀ pa,lh] 
împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva 
începătoriilor [pro.j ta.j avrca,j], împotriva stăpâ- 
nirilor [pro.j ta.j evxousi,aj], împotriva stăpânitorilor 
acestui întuneric63 [pro.j tou.j kosmokra,toraj tou/ 
sko,touj tou,tou]64 {împotriva stăpânitorilor întune- 
ricului veacului acestuia (pro.j tou.j kosmokra,toraj 
tou/ sko,touj tou/ aivw/noj tou,tou)65}, împotriva 
duhurilor răutății [care sunt] în cele cerești66 [pro.j 
ta. pneumatika. th/j ponhri,aj evn toi/j evpourani,oij].   

13. Pentru aceea, luați armura lui Dumnezeu 
ca să puteți să stați împotrivă în ziua cea rea [evn th/| 
h̀me,ra| th/| ponhra/|] și, pe toate biruindu-le, să stați!   

14. Prin urmare, stați încinși [cu] mijlocul 

vostru în adevăr și îmbrăcați platoșa dreptății [to.n 
qw,raka th/j dikaiosu,nhj]! 

15. Și încălțați-vă picioarele [voastre] în 
pregătirea Evangheliei păcii!  

16. În toate luați scutul credinței [to.n qureo.n 
th/j pi,stewj], în care veți putea să stingeți toate 
săgețile arzătoare ale celui rău [pa,nta ta. be,lh tou/ 
ponhrou/ Îta.Ð pepurwme,na67]!  

                                                                                                                        
62 Sintagmă care apare în GOC dar nu și în GNT. O regăsim 

în VUL (fratres), în MGK, în Biblia de la 1688, în ed. BOR 1988, în 

JKB [my brethren], în LUO [meine Brüder], în MAC, în TNT, dar nu 
și în MOF, NIB, NWT, RSV, WEN, WHO, WNT.  

63 În VUL în loc de întuneric avem lume [mundi].  
64 Varianta GNT există și în BNT.  
65 Varianta existentă în GOC. Ea există și în MGK, în Biblia de 

la 1688 și în ed. BOR 1988. 
66 Însă aici expresia „în cele cerești” nu se referă la ceruri ci la 

văzduhuri. De aceea, ed. BOR 1988, vorbind despre: demonii „care 
sunt în văzduhuri” prezintă concepția ortodoxă despre demoni, 
arătându-i ca pe cei care se luptă cu noi din văzduhuri, din aer. 

67 Participiul verbal pepurwme,na e unic în ediția GNT.  
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17. Primiți și coiful mântuirii [th.n perikefa- 
lai,an tou/ swthri,ou] și sabia Duhului [th.n ma,cairan 
tou/ pneu,matoj], care este cuvântul lui Dumnezeu.  

18. Prin toată ruga [proseuch/j] și rugăciunea 
[deh,sewj], rugați-vă în toată vremea în Duhul, și 
prin aceasta68 privegheați în toată stăruința [avgrup- 
nou/ntej evn pa,sh| proskarterh,sei] și rugăciunea pen- 
tru toți Sfinții!   

19. Și pentru mine [rugați-vă], ca să mi se dea 
mie cuvânt în deschiderea gurii mele, în îndrăz- 
neala [de] a face cunoscută taina Evangheliei [evn 
parrhsi,a| gnwri,sai to. musth,rion tou/ Euvaggeli,ou]!  

20. Pe care o vestesc în temniță [evn àlu,sei], ca 
în ea să îndrăznesc după cum trebuie mie a grăi.  

21. Iar ca să cunoașteți și voi cele despre mine, 
ce fac, toate le va face cunoscute vouă Tihicos 
[Tu,cikoj], fratele cel iubit și credincios slujitor în 

Domnul.  
22. Pe care l-am trimis către voi întru aceasta, 

ca să cunoașteți cele despre noi și să se mângâie 
inimile voastre [kai. parakale,sh| ta.j kardi,aj ùmw/n]. 

23. Pace, fraților, și dragoste cu credință de la 
Dumnezeu Tatăl și [de la] Domnul Iisus Hristos! 

24. Harul [să fie] cu toți [aceia] care iubesc pe 
Domnul nostru Iisus Hristos în nestricăciune [evn 
avfqarsi,a|]69! [Amin (avmh,n)!70].   

 
  

                                                 
68 Prin rugăciune.  
69 La fel e și în VUL: „in incorruptione”.  
70 Apare în GOC dar nu și în GNT. Nu apare nici în VUL dar 

îl găsim în Biblia de la București din 1688. Nu găsim Amin-ul nici în 
ed. BOR 1988.  
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